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SEMANÁRIO CINEMATOGRÁFICO

Cinemas do Brasil

SÃO PAULO É A CAPITAL CIHEMA
TOGRÁFICA DO BRASIL

Novas casas, grandes, confortáveis e luxuosas
O MOMENTO DO CINEMA NACIONAL — O RIO CONTINUAPERDENDO PARA NÓS... - OS ABUSOS NAS SALAS EXI-BIDORAS — BANQUETES E CORRIDAS

De uma crônica de PEDRO LIMA
("Fatos ão Dia" -— O CRUZEIRO,
Rio, 2-6-1951) :

"O cinema nacional atingiu, neste ins-
tante, o momento supremo de sua cri-
se: aaui se decidirá se fracassa ou vai
definitivamente para a frente.

o—o
São Paulo é a capital cinematográfi-

ca do Brasil. Surgem novas casas, aran-
des, confortáveis e luxuosas, e o vúblico
tem vara onde ir. embora, fazendo filas.
No Rio. a cavital do país. continuam.os
com cineminhas sem classe, mal cuida-
dos e únicos onde os cariocas vão. vor-
aue não temos outros e ninauém deseja
jogar dinheiro fora. construindo o aue
os bandeirantes possuem, vara ser obri-
gado a cobrar os mesmos preços dos
poeiras aue envergonham a cidade.

Infelizmente, o tabelamento dos in-
gressos continua sendo a arma do go-
vêrno para prot&ger os frustes.

o—o
A nolícia se confessa imvotente va-

ra coibir os abusos nos cinemas. Então,
para aue aquele "traüer" escrito antes
das sessões anunciando o oue não se
fará? E todo mundo continua inman-
do nos salões de proiecão e a dizer li-
berdadés e a se sentar nas escadas e a
trevar nos corrimões e a te. avinhar uns
sobre outros nos corredores e a sé apro-
veitar da meia-luz da sala....

o—o
Os jornais nacionais continuam a exi-

bir matéria-paga e- bannuef.es, figurões
e. figurinhas, c ainda corridas de cava-
los. E devois ainda há aue.m sugira vrê-
mios para esses complementos..."

* * *
Ainda sobre a superioridade de São

Paulo em matéria de salas exibidoras
diz PEDRO LIMA em O JORNAL (Rio,
29-5-1951) :"São Paulo é hoje a cavital cinemato-
grafica do Brasil, deixando o Rio, ca-
pitai do Brasil, relegado a um lugarejo
ou a um seu subúrbio cinematográfico
com mais de vinte anos de atraso. A

(Conclui na 3.a pág.)
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Eis a fachada do MARAJÓ AR A, um dos
mais belos ci_emas do Brasil. Localiza-

se em LAGES (Sta. Catarina).

Lucidio Cerávolo
Singela e simpática homenagem foi

prestada às 24 horas do dia 5 a LUCI-
DIO CERÁVOLO, no Cine MARABÁ, por
funcionários dessa luxuosa sala exibi-
dora.

Motivo: — aniversário do dinâmico
empresário.

Uma estatueta bela e sugestiva signi-
ficou carinho e apreço dos manifestan-
tes.

Houve expressivos discursos.
Compareceram à festa, gentilmente

convidados, inúmeros cinematografistas.

ANIVERSÁRIOS
FESTEJA hoie sua data natalícia o sr.

CRISPIM BATISTA, caixa do Cine-Tea-
tro HARMONIA, de São Gabriel (R G
do Sul) .

FAZ ANOS em 22 de junho — e a
data será assinalada, ao certo, com
grandes manifestações de simpatia e
apreço — o Sr. FIORE SEGRFTO, Re-
rente da filial da ART FILMES em São
Paulo. Cumprimentamo-lo.

O dr. GABRIEL MARTINS "vTLE-
LA, sócio da firma F. Cunello & Cia.
(com circuitos cinematográficos nos Es-
tados do Rio, Minas e R. G. do SuP.
verá decorrer em 22 de junho sua má-
xima data. Saudamo-lo efusivamente.

FARÁ seis anos em 22 deste — e
revolucionará, com festas, o lar honra-
do de JOSE' BENEDITO MOREIRA, co-
nhecido cinematografista. e de d. Luiza
J. Moreira — o menino ANTÔNIO AU-
GUSTO.

// .//Caronas e Direitos
Não tenham dúmdas, senhores exibi-

dores: só autoridades (policiais e do Co-
missariado de Menores) ou pessoas com
delegação delas — portadoras sempre
de um memorandum— têm direito a in-
gresso gratuito em seu cinema (excluiu-
do-se é claro, as capitais, onde há Ser-
viço de Censura). Fiscais, coletores, es-
tatistas e outros só entrarão vor convite
especial. Soldados, só os de serviço, vor
escala, sem que as respectivas famílias,
amigos e conhecidos ocupem luaares
sem a compra de entrada. Fora disso,
tudo mais é abuso. Os exibidores, hoje
como ontem e como sempre, devem ser
donos de seu negócio — negócio como
outro qualquer — e é mais do que claro
que são condenáveis as intervenções
maximé as violentas, nas atividades
particulares.

DIVORCIA-SE GABLE
Noticias de SANTA MONICA, Califor-

nia, dizem que Lady Sylvia Ashley ini-
ciou um processo de divórcio de seu
marido, o ator cinematográfico Clark
Gable. acusando-o de "crueldade men-
tal".

Lady Sylvia. viuva do famoso ator
Douglas Fairbanks. não especifica em
que consistia a "crueldade".
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CRITICA IMPARCIAL E INDEPENDENTE

NEVE E SANGUE
(THE WHITE TOWER")

Produção: Sid Rogell
Distribuição: RKO Rádio
Estréia: 23 de abril
Cines: Art Palácio.* Majestie e ou-
tros.
Preço: CrS 10,00
Assunto: Drama
Duração: 98 minutos
Cens.: Livre

*=^=|=fHNÍ^
REPÓRTER!

Direção e propriedade de

ANTENOR TEIXEIRA

Redação e Administração

AVENIDA IPIRANGA, 1071
10.° andar

Salas 1010, 1011 e 1012
Caixa Postal N.° 1956

SÃO PAULO
Oficina: GRAFICA CINELÂNDIA

Rua Vitoria N.» 93 — Telefone: 34-2604

REPRESENTANTES

Torto Alegre-. — J. S. Ribeiro

NO EXTERIOR

Nova Vork: M. Oiráo Jr.

Burno» Aíress — Chás de Crui '

Intérpretes: Glenn Ford (Martin Or-
dwfiv). Alida ValH (Carla Alton). Clau-
de Rains (Paul De"ambre). Oscar Ho-
molka (Andréa-*- Sir Cedric Hardwicke
(Nicholas Radcliffe) e. em outros pa-
péis, Llovd Bridires. June Clavworth,
L^tte Stein. Fred Essler, Edit Angold.

Realizarão rie Ted Tet.zlaff — Entre-
cho de Paul Jarrico — Baseado no ori-
pinai de James Ransey Ullman — Foto-
jrrafia de Ray -Rennahan — Fundo mu-
sirai de Rov Webb (De junho, 1950).

PAUTA: O valor deste filme, que pro-
cura mostrar o clima humano, fixando o
caráter da cada personagem, repousa
inteiramente no seu a.specto natural,
isto é, numa espécie de documentário
de umn região da Suica, cuja beleza é
realçada pelo excelente tecnicolor. O
desenrolar da ação- que se situa nos
Alpes Suíços, mostra seis personagens,
cada nm com um ponto de vista dife-
rente, empenhados na escalada da Tor-
re Branca, um pico inconquistado. As-
sim. o filme não pôde ser visto através
do trabalho dos artistas, mas sim atra-
vés de sua beleza pictorica que põe em
relevo lindos flagrantes da natureza.
Mas mesmo assim, a história e o traba-
lho dos artistas satisfazem plenamente
o espectador. O"tim-o espetáculo para
qualquer público.

COMPLEMENTO: "O Esporte da Té-
Ia*' n.° 84.

ISCA DA MORTE -
(.""WOMEN FROM HEABQUARTERS")

rtí~ ~__r
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Produção: Republic
Estréia: 23 de abril
Cine: São Bento
Freço: CrS 7,C0 (Com outra estréia)
Assunto: Drama
Duração: 60 minutos
Cens.: Proibido até 14 anos

/Melhor^

PHIJfsU

Intérpretes: Virgínia Huston (Joyce),
Barbara Fuller (Ruby), Francês Charles
(Ann Rogers), Robert Rockwell (Gates)
e, em outros papéis. Norman Budd, K.
Elmo Lowe e Otto Waldis.

Realização de George Blair — Entre-
cho de Gene Lewis — Fotografia de
John MacBurnie — Fundo musical de
R. Dale Butts Film (De maio. 1950).

PAUTA: Com notas policiais, este fil-
me apresenta um entrecho dramático,
cuio tema gira em torno de uma jovem
enfermeira militar, que, após a guerra,
passa a trabalhar na policia civid. Nês-
se novo trabalho, a jovem, por acaso, se
vê dentro de um grupo freqüentador de
um bar, que se dedicarão trafico.de en-
torpecentes. E isso provoca uma série
de situações que prende a atenção do
espectador. Vivendo o principal papel.Virgínia Huston realiza bom trabalho.
O resto do elenco presta apreciável coo-
peração. Programa recomendável para
cines populares.

(Continua na 3.a pág.)

NOVAS TARIFAS
Anúncios na l.a página, mais 50%; na
última página, mais 40%; na 2.a e 3."
capa, mais 30%. Em outras páginas mas
com colocarão determinada, mais 20%.
Para contratos de 12 ou mais edições
desconto de 207c
Anúncio em 2 cores, mais 50%.
Mais cores, a combinar.
Os clichês são fornecidos pelo anun-
ciante.

Detalhes: Unia página tem 3 colunas. Uma
coluna tem 28x6^2 centímetros.

DE PUBLICIDADE
Uma página .... ','.........,..'. Cr| 2.500,00
2/3 de página ........... Cr$ 2.100,00
Meia página Cr$ 1.600,00
1/3 de página ......_::.... Cr$ 1.200,00
1/4 de página Cr$ 950,00
1/8 de página ;... Cr$ 650,00
Centimetro de coluna..... Cr$ 50,00

* ASSINATURA *
ANO Cr$ 120,00
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São Paulo é a capital
cinematográfica

do Brasil
(•Conclusão da 1." pág.)

nossa Cinelândia é uma tristeza comsuas casas sem conforto, desleixadas,algumas até sem bebedouros, suprimi-dos por economia. Enquanto S. Pauloconstrói febrilmente varias casas de
primeira, e estão funcionando variasoutras, entre elas o Marrocos que é amais notável que possuímos, e estão emconstrução mais quarenta e sete, 0 Riovegeta com uma população maior su-
jeita aos corredores, ás poltronas fura-das, aos horários apertados e aos inco-
modos de filas e gente empilhadas nos
salões de projeção ou esparramadas pe-los degráos das escadas. Por que não
fazemos novas casas, modernas, em nu-
mero suficiente para atender ao publi-co que gosta de cinema e que não tem
outra diversão?

O motivo é simplesmente o tabela-
niento. Hoje se paga num cinema o quese dispensa para dar duas voltas no "bi-
cho da seda" ou levar uns trancos na"pista" com automóveis de brinquedo
no Parque de Diversões. Faga-se dez
vezes mais por uma cadeira de teatro
ou para se ver os negros americanos jo-
gar basket-ball. Só o cinema deve man-
ter o preço baixo, para provar a sobre-
vivência da C. C. P. Está certo que não
se cobre mais por um ingresso num ci-
nema destes que temos sem que melhore
o seu padrão, mas o tabeiamento deve
ser elástico de maneira a encorajar os
capitais. Só um louco se abalançaria a
construir um cinema como o Marrocos
para ter seu preço tabelado no mesmo
nivel de um .destes iiossos "Poeiras" de
classe...

O que se deve fazer é animar, incen-
tivar os que podem e devem construir
novos cinemas, a não ser que queiramos
viver sempre sujeitos s. cineminhas que
envergonham, como aquelas saletas que
sobreviveram antes dos "Elefantes
Brancos", e que reduzem a terra Cario-
ca a uma maravilha de desprestigio,
principalmente quando se fala de tu-
rismo, como se a C. C. P. quisesse mos-
trar a nossa Capital como subúrbio ou
o interior da progressista terra Bandei-

A TABA E'MAIS DO QUE
UMA CIDADE

Pensem vocês em qualquer coisa alu-
cinante. Multipliquem isso por mil e
terão a vTaba", que é mais do que uma
cidade, com todas as maravilhas que
rádio, TV e jornais da organização de
Assis Chateaubriand criarão para o Rio.
A Taba comportará vários teatros e ci-
nemas — e neles, como no auditório dá
Tupi carioca, onde um cine-teatro in-
fantil de 1".500 lugares vai deslumbrar
— a famosa BRAFOR estará presente
com a insuperabilidade de suas poltro-
nas. - ***
***** * * * *

FAÇA DE SEU AMIGO
MAIS UM ASSINANTE DE

CINE-REPORTER

REVISTA DAS ESTRÉIAS
(Continuação da 2.a pág.)

NAS MALHAS DA JUSTIÇA
Produção: Republic
Estréia: 12 de fevereiro
Cine: São Bento
Preço: CrS 7,00 (Com outra estréia)
Assunto: Western
Duração:
Cens.:

Intérpretes: Allan Lane e outrts.

ALMAS DO ÓDIO
("GUNS OF HATE")

ffifflBB
Produção: Herman Schlom
Distribuição: RKO Rádio
Estréia: 12 de maio
Cine: São Bento
Preço: Cr$ 7,00 (Com outra estréia)
Assunto: Western
Duração: 62 minutos
Cens.:

Intérpretes: Tim Holt (Bob), Nan
Leslie (Judy), Richard Martin (Chito)
e, em outros papéis, Steve Brodie» Myr-
na Dell, Tony Barrett, Jom Nolan, Ja-
son Robards, Robert Bray e Marilyn
Mercer.

Realização de Lesley Selander — En-
trecho de Norman Houston — Baseado
no original de Ed Earl Repp — Foto-
grafia de George E. Diskant — Fundo
musical de Paul Sawtell (De junho,
1948).

PAUTA: O entrecho de aventuras no
oeste americano que este filme apresen-
ta gira em torno de uma mina famosa
no Estado de Nevada, **Lost Duchman"".
Com o desenrolar da ação há um cri-
me, recaindo a responsabilidade sobre
Bob (Tim Holt) e Chito (Richard Mar-
tin). Mas logram fugir da ação da jus-
tiça da terra e descobrir o verdadeiro
criminoso, entregando a mina á jovem
Judy (Nan Leslie), sua legitima proprie-
tária. No gênero, oferece todos os in-
gredientes indispensáveis e tão do agra-
do db grande público. Tcdos os intér-
pretes realizam bom trabalho. Progra-
ma recomendável para cines populares.

COMPLEMENTO: "C. J. Inf." n.° 237

MARCA FATAL
("THE TATTOPED STRANGER")

Produção: Jay Bonafield
Distribuição: RKO Rádio
Estréia: 12 de março
Cine: São Bento
Preço: Cr$ 7,00 (Com outra estréia)
Assunto: Policial
Duração: 64 minutos
Cens.: Proibido até 14 anos

Intérpretes: John Miles (Detetive
Tobin), Patricia White (Mary Mahan),
Walter Kinsella (Tenente Corrigan) e,
em outros papéis, Frank Tweddell, Rod
McLennan, Henry Lasko, Arthur Jar-
rètfc, Jim Boles e William Gibberson.

Realização de Edward J. Montagne —
Entrecho original de Phil Reisman Jr:

— Fundo musical de Alan Schulman (De
março, 1950).

MELODIAS DE TOKIO
("TOKIO RAPSODE")

Produção: (Japonesa)
Estréia: 13 de março
Cine: São Francisco
Preço: Cr$ 10,00
Assunto: Comédia musical

O HERÓI DA TURMA
Produção: Republic
Estréia: 22 de janeiro
Cine: São Bento
Preço: Cr$ 7,00 (Com outra estréia)
Assunto:
Duração:
Cens.:

Intérpretes: Allan Lane. Jean Rogers
e outros.

CARTAS MARCADAS
("NAVAJO TRAIL RAIDERS")

lT3 l.v_2 &j lZj

Produção: Republic
Estréia: 23 de abril
Cine: São Bento
Preço: Cr$ 8,00 (Com outra estréia)
Assunto: Western
Duração.: 60 minutos
Cens.:

Intérpretes: Allan Lane t Rocky), Ed-
dy Waller (Nuggett Clark», Robert Em-
mett Keane (John Blandford) e. em
outros papéis. Barbara Bestar, Hal Lan-
don, Dick Curtis, Dennis Moore. Ted
Adams, Forrest Taylor, Marshall Reed
e Steve Clark.

Realização de R. G. Springsteen —
Entrecho de M. Coates Webster (De ou-
t_*bro. 1949).

PAUTA: Com os mesmos ingredientes,
isto é, com lutas, perseguições e tiro-
têios. este filme apresenta mais uma
aventura da conhecida personagem "Ro-
cky", que Allan Lane vem vivendo. Pa-
ra os apreciadores do gênero o filme a-
grada plenamente. Programa recomen-
davel para cines populares.

(Continua na 4.a pág.)

Mais um auditório com
idSeverlyyy

A Caixa Beneficente dos Hospitais de
Tuberculosos do Parque do Mandaqui
escolheu- para o conforto do auditório-
de sua sede, as poltronas de aço pren-
sado BEVERLY, um dos reputados pro-
dutos de BRAFOR. Mais uma organiza-
ção a consagrar as poltronas da impor-
tante produtora que tem por norma"bem servir" - ***
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cinedistri

CINEDISTRI
OSWALDO MASSAINI

RUA D. JOSÉ DE BARROS. 337 - (Prédio Sanla Vitória)5.o Andar — Salas 504/505 — Telefone, 34-3733
Telegramas: "CINEDISTRI" — SAO PAULO — BRASIL

ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIDORA
DE FUMES NACIONAIS

Semanalmente três complementos que contam com a preferencia do público-"O ESPORTE EM MARCHA""A MARCHA DA VIDA""ATUALIDADES EM REVISTA"
• ainda as grande* produções do cinema brasileiro da:FLAMA PRODUTORA CINEMATOGRÁFICA LTDA.

CINÉDIA S. A.
MILTON RODRIGUES
CINE PRODUÇÕES FENELON

c*rtlfiJISf?mfndr ff ?-mes nacionais d» CINEDISTRI, 0 amigo exibidor secertificara de ter feito bôa escolha.

Preço: Cr$ 7,00 (Com outra estréia)
Assunto: Aventuras e romance
Duração; 67 minutos
Céhs.:

Intérpretes: Robert Lowery, (KellyJordan), Ann Sa vage (Laurey Roberts),
Barton McLane (Case Hagin) e, em ou-tros papéis, Robert Kent e Douglas
Fowley.

Realização de Peter Stewart — En-
trecho de Whitman Chambers — Basea-
do no original de David Lang (De mar-
ço, 1947).

VOCÊ ESTÁ NO BRINQUEDO
Produção: Universal
Estréia: 8 de janeiro
Cine: Pedro II
Preço: Cr$ 7,00 (Com outra estréia)
Assunto: Comédia
Duração:
Cens.: Livre

Intérpretes: Donald 0'Connor, Olga
San Juan, Martha Stewart e outros.

VENENO DO PECADO
("L'ARGINE")

REVISTA DAS ESTRÉIAS
(Continuação da página 3)

ryj
O FEITICEIRO DO CÉU

(-LE SORCIER DU CIEL")

__§iB_f]LU]
roduçao: Francmex (Francesa)Distribuição: Art FilmesEstréia: 23 de abril

Cine: Broadway
Preço: Cr$ 10.00
Assunto: Drama
Duração: 110 minutos
Cens.:

Intérpretes: Georges Rollin, AlfredAdam. Alexandre Rignault e outros.Realização de Mareei Blistene  En-trecho de René Jolivet — Fotografia deCnarhe Bauer — Fundo musical deGeorge Derweaux.
PAUTA: Desenvolvendo sua narrati-va com simplicidade e discrição, este.Ume aborda a admirável história doCura D*Ars, que luta .para conquistar afe dos habitantes de sua vila, enfren-tando os livres pensadores que se en-tregam a grandes festancas, esquecen-do-se de Deus. Vivendo o papel do Cura,Georges Rollin realiza bom trabalho. Osdemais artistas têm boa atuação.

Bom pn*grama para qualquer público,notadamente para o setor religioso, queo apreciará melhor.
COMPLEMENTO: "O Esporte em

marcha- n.° 365, distribuição Cinedistri.

A VOLTA DO JUSTICEIRO"
Produção: PRC
Estréia: 8 de janeiro
Cine: Pedro II
Preço: Cr$ 7,00 (Com outra estréia)
Assunto: Western

Duração:
Cens.: Proibido até 10 anosIntérpretes: Dave 0'Brien, Nellyi'Day e outros.

COMPLEMENTO: ••Seleções** n.° 75.

SELVAS DA MORTE
("JUNGLE FLIGHT")

Produção:_ Pine e Thomas
Distribuição: Paramount
Estréia: 5 de fevereiro
Cine: São Bento

Produção: Scalera (Italiana)
Distribuição: Art Filmes
Estréia: 23 de* abril
Cines: Paratodos e Braz Politeama.
Preço: Cr$ 10,00
Assunto:
Duração: 76 minutos
Cens.: Proibido até 18 anos

Intérpretes: Luisa Ferida, Gino Cervi,
Rubi D'Alma, Olga Capri e outros.

Realização de Corrado D'Errico — En-
trecho de Ettore M. Margadonna —
Baseado no original de Rino Alessi —
Fundo musical de F. Balilla Pratella —
Fotografia de Vaclav Vich.

PAUTA: O entrecho que este filme
(Continua na pág. 5)

São cada vez maiores as despesas de um jornal.As paginas — lidas por alguns com displicência — repre-
sentam, não raro, uma soma de sacrifícios e, mais do que isso,
prejuízos incomportaveis.

Os serviços prestados aos assinantes em dia certo, inva-
riavelmente, só podem cobrir-se com uma boa pauta de anún-cios. Estes são preciosos de duas maneiras: l.a) fornecendo
informações úteis sobre produtos de'que o leitor necessita;
2.a) PAGANDO, para o mesmo leitor, PARTE DE SEU
JORNAL.

PREFIRA OS PRODUTOS ANUNCIADOS
QUEM TEM UMA OFERTA HONESTA

ANUNCIA EM «CINE-REPORTER»
NÃO HÁ PUBLICIDADE CARA OU BARATA.

HA PUBLICIDADE EFICIENTE OU NAO.

JJB^J^IÉiaãir^T^^^wm *-. í. -~ \
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das
(Continuação da pág. 4)

apresenta narra os amores de dois jo-vens — Zvani (Gino Cervi) e Sina (Lui-
sa Ferida) — que se de momento não
vêm realizado os seus sonhos. Isso se
realiza depois de uma série de aventu-
ras românticas. O desenrolar da ação,
pontuada de notas românticas, se situana baixa Romagnola, com seus campos
verdes, e em Roma. Como principais in-
térpretes, Luisa Ferida e Gino Cervi
realizam bom trabalho. O resto do elen-
co presta bôa colaboração. Bom progra-ma para qualquer público.

COMPLEMENTO: "Rep. Impar*' n.° 6.

SELOS DA MORTE
("POST OFFICE INVESTIGATOR")

Produção: Sidney Picker
Distribuição: (Republic
Estréia: 12 de fevereiro
Cine: São Bento
Preço: Cr$ 7,-00 (Com outra estréia)
Assunto: Drama
Duração: 5(9 minutos
Cens.: Proibido até 14 anos

Intérpretes: Audrey Long (Clara),Warren Douglas (Bill), Jeff Donnell
(April), Mareei Jornet (George Zegler)
e, em outros papéis, Richard Benedict,
Tonny Cannon, Jimmie Dodd, Thomas
Browne Herry, Cliff Clark, Vera Marshe,
Patricia Knox, Peter Brocc. Holmes
Herbert, Jason Robards f-, Emmett Vo-
gan.

Realização de George Blair — Entre-
cho de Frank K. Butler (De setembro,
1949).

FILOSOFIA
00 CINEMA

O prof. GILES GASTON GRANGER
pronunciou há pouco uma conferência
sobre FILOSOFIA DO CINEMA.

Disse entre outras coisas:"O titulo desta curta palestra pode
parecer muito ambicioso; mas trata-se
de insistir no aspecto serio do cinema,
e de apresentá-lo como uma expressão
da atividade criadora dos homens con-
temporaneos".

A CIVILIZAÇÃO MODERNA E O
CINEMA

Para melhor compreender o signifi-
cado da arte cinematográfica no mun-
do moderno, devemos referir-nos às
grandes manifestações da arte popu-
lar do passado: os concursos de tragédia
na Grécia de Pericles, a arquitetura, a
piiítura e o teatro da Idade Media e o'teatro elizabeteano inglês."O nosso cinema é uma arte mecânica,
com todas as servidões que comporta es-
te predicado; mas ele è, portanto, uma
forma de expressão coletiva profunda-mente ligada à própria estrutura eco-
nomica e social do mundo contempora-
neo."A influencia exercida pelo cinema
sobre o indivíduo é a coletividade de-
monstra a sua importância enquanto
fator da civilização moderna. Mas o es-
pectador parece ficar essencialmente
passivo diante dessa potência de persua-
ção e de alucinação do cinema. (Uma
estatística americana recente mostra
que 50% dos espectador^ vão às salas
escuras sem finalidade particular; ape-

Poltronas CIMO para cinemas

Um produto de confiança

para todos!
Tecnicamente perfeitas

para assegurar:

conforto...
beleza...

durabilidade...
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FABRICAS: klO NEGRINHO - JOINVILÉ . CURiTlBA
FILIAIS: SAO PAULO, - PRAÇA DA REPUBLICA. 64

5.° ANDAR - RUA MARIA TEREZA, 89
CURITIBA: - BARÃO DO RIO BRANCO, 153
BELO HORIZONTE: - RUA CARUÔS, IOI
JOINVILÉ. - RUA SÂO PEDRO, 1á0

nas 36% escolhem verdadeiramente o
seu programa). Temos que enfrentar es-
sa situação e procurar os meios de nos
educar a nós mesmos".

UMA ARTE DAS IMAGENS

Existe, porem, uma estética especifi-
ca do cinema. Comparando o cinema
ao teatro, caracteriza-se o primeiro co-
mo arte das imagens: queremos dizer
que, na tela, o que nos é apresentado é
o resultado de uma escolha subjetiva,
muito mais livre do que os quadros do
espetáculo teatral. A imagem cinema-
tografica é, de uma vez, para nós, e por
nós, está no mundo e em nós. O mo-
vimento característico do cinema não
vem do conteúdo dessas imagens, mas
sim da própria agilidade do nosso olhar,
isto é, da objetiva. (Podem-se fazer fil-
mes com uma sucessão de imagens fi-
xas...)

A montagem, espécie de sintaxe ci-
nematografica, é, portanto, a parte es-
sencial de uma estética do cinema".

UMA VISÃO DA REALIDADE
"O cinema não somente traz as ca-

racteristicas de uma arte autônoma; ele

sugere ainda uma visão especifica da
realidade. O traço fundamental dessa
visão é. talvez, a combinação do subjeti-
vo e do objetivo, o contraponto da rea-
Iidade e do imaginário. De modo que o
cinema pode ser considerado a arte sur-
realista por excelência, no sentido mais
fecundo e mais humano dessa expressão."Se fosse necessário procurar o mais
perfeito exemplo de uma realização ci-
nematografica desta visão do mundo, o
nome que viria à mente seria o de Car-
litos. Carlitos exprime com as imagens
o problema filosófico do nosso tempo, a
angustia do indivíduo, isolado, exilado
no mundo mitológico que ele mesmo
criou e não soube dominar. Desde o ti-
po sentimental de "Gold Rush", até o
homem mecanizado de "Modera Times",
e o odioso titere de "The great dictator",
todos exprimem a necessidade para o
homem moderno de uma escolha entre
a humanidade real e o mito. Nenhum
artista, melhor do que Carlitos. soube
nos fazer sentir o que pode ser uma ver-
dadeira filosofia do cinema".

PARA ORIENTAR * PARA INFORMAR"CINE-REPORTER"
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M CAIÇARA" NO CONCURSO
DA "CENA MUDA"

Na enquete entre seus leitores, apurou
a prestigiosa revista especializada «Cena
Muda», que «Caiçara* foi o filme nacional
que mais agradou aos freqüentadores dos
cinemas do país. Eliane Lage sagrou-se
a melhor atriz: Anselmo Duarte, agora
na Vera Cruz. o melhor ator; Chick Fowle,
o melhor fotógrafo, com seu trabalho em
< Caiçara*. Bonitas vitórias dos estúdios
dt. São Bernardo.

Eliane volta
Eliane Lage foi considerada, em todos

os concursos organizados no país, como
a maior «estrela* do cinema nacional. Ela
volta agora, em seu segundo filme, como
«estrela* de «Angela», a terceira produ-
ção lançada pêlos eslúdios da Vera Cruz.
Alberto Ruschel tem o primeiro papel
masculino. A direção é de Tom Payne e
Abilio P. de Almeida - - que também são
c** produtores da fita.

De técnico a «astro»
Alberto Ruschel foi um dos técnicos de

som de *Terra é Sempre Terra». — O an-
tígo elemento dos «Quitandinhas Serena-
der*", que fez um filme para a "Atlânti-
da», ficou pouco tempo integrante da
equipe técnica dos estúdios de São Ber-
nardo: foi escolhido para aparecer, ao la-
do de Eliane Lage em «Angela».

O «cast» de «Angela»
«Angelas*. que foi produzido pela mes-

ma equipe ténica de «Caiçara». — sob oi-
reçào de Tom Payne e Abilio P. de Almei-
da, tem um dos maiores «casts» já ap.*e-
sentados por produções da Vera Cruz:-
Eliane Lage. Alber.o Ruschel. Mário Sér-
gio. Luciano Salce. Nair Lopes. Abílio P.
de Almeida, Ruth de Souza. Inesita Bar-
roso e Maria Clara Machado.

***********

VEJA A NOVA TABELA DE
PUBLICIDADE

VOCÊ TEM DEMONSTRADO QUE É AMIGO
Amplie sua já preciosa colaboração tomando
assinaturas para três companheiros seus.
Auxiliando-nos na efetivação de um honesto
programa é à própria cinematografia que

você estará servindo 
A "CINE-REPORTER" 

~~~~~

Caixa Postal, 1956 — S. PAULO
Peço enviar uma assinatura para:
NOME: 
ENDEREÇO: 
CIDADE:  ESTADO:

Este cupão deve ser enviado com a impor-
tancia correspondente à assinatura, em che-

\ que ou vale postal, para Antenor Teixeira.

Está pronta a
«Vila Tico-Tico»

UMA FILHA DO ESCRITOR ANÍBAL
MACHADO NO CINEMA NACIONAL

Maria Clara Machado, filha do escritor
Anibal Machado, laz sua estréia no cine-
ma nacional, com um simpático papel em
«Ângela» próxima produção da Veia Cruz.
Maria Clara estudou arte dramática em
Paris, no curso mantido sob direção de
Jean Louis Barrault.

•
MODESTO DE SOUZA
TAMBE'M NA VERA CRUZ

Mais um nome de prestígio no tea'ro e
no cinema nacional foi incluído no elén-
co de «Tico-Tico no Fubá», que Fernando
de Barros e Adolfo Celi estão produzindo
para a «Vera Cruz»: Modesto de Souza.
Ele tem a sua melhor oportunidade no ci-
nema nacional, neste filme da Vera Cruz.

CLUBE DO LIVRO
(FUNDADO EM 1-7-1943)

Se v. s. quiser receber, todos os meses, em sua residência ou
escritório, uma obra-prima da literatura brasileira ou universal por
8 cruzeiros, apenas, sem qualquer outra despesa, preencha e reme-
ta-nos o "Coupon" abaixo, ou, então, inscreva-se pelos telefones:

34-3621 — 51-7835.
LIVROS DE 1951:

AVENTURAS DE INDALÉCIO, Afonso Schmidt; CORONEL
CHABERT, Honorè de Balzac; AS MIL E UMA NOITES, 5.° V.:
TERRA DO EOGO, Cláudio de Souza; A VÊNUS DE BRONZE,
Prósper Marímée; UMA VIDA, Anton Tchockoff; YAYÁ GAR-
CIA, Machado de Assis; TARTARIN NOS ALPES, A. Daudet; O
MÉDICO E O MONSTRO, R. L. Stèvenson; SONHOS D'OURO

I.°, José de Alencar: O mesmo livro (Vol. 2.°); O MENINO
DA BOLA* Pedro de Alarcón.
Nome:  Endereço:

Bairro:  Cidade: 

Estado:  Telefone: 

A EDITORA CLUBE DO LIVRO LTDA. — Rua Cons. Crispiniano, 404
 SAO PAULO — G. E. 351 

A maior atração dos estúdios de S. Ber-
naido, no momento, é a «Vila Tico-Tico»,
como apelidaram os grandes cenários ex-
teriores do filme que está sendo produ-
zido por Fernando de 'Barros e Adolfo Ce-
li. Para filmar a vida de Zéquinha de
Abreu, a Vera Cruz se viu na contingên-
cia de reconstruir uma cidade do inlerior
do Estado de São Paulo, como ela era em
1912. São os maiores cenários exteriores
jamais erguidos no Brasil, compreenden-
do as ruas principais da cidade, uma igre-
ja. edifícios públicos, o jardim e até um
circo. Tudo èm escala natural, cobrin-
do extensa área. O trabalho foi dirigido
por Aldo Calvo.

Beltran e Vergara
José Maria Beltran, que venceu em Can-

nes, no último festival, como melhor dire-
tor de fotografia, e o câmera Vergara, são
as duas últimas aquisições da equipe téc-
nica da Vera Cruz. São os responsáveis
pela fotografia de «Tico-Tico no Fubá» e
entusiasmaram todos os dirigentes dos es-
túdios, com a rapidez e qualidade de ser-
viços apresentados.

***********

FAÇA DE SEU AMIGO MAIS
UM~ ASSINANTE DE "CINE-'

REPÓRTER"

* _•¥-. * -¥- * * * -¥¦ *

8.° a.

«Tico-Tico» em Junho
Fernando de Barros e Adolfo Celi pro-

metem para fins de Junho a conclusão
dos trabalhos de filmagem, montagem e
sonorização de «Tico-Tico no Fubá», um
filme que conta a vida de Zéquinha de
Abreu. Anselmo Duarte, Tònia Carrero,
Marisa Prado, Modesto de Souza, Marina
Freire e Ziembinski são os principais do
elenco.

-^AÃ^-í
»_ •

ssbbwp sswan
W8S!



16 de Junho de 1951 CINE-REPORTER — 7 —

'¦!-. 
-

GUIA D 0 C 0 M P
POLTRONAS

•'CIMO" (Companhia Industrial de Mo-
veis) — Praça da Republica, 64 —
5.0 a. — Fone: 34-8736 — S. PAULO

BRAFOR (Brasileira Fornecedora Es-
colar) — Rua 7 de Abril, 125 — Fo-
ne: 34-6665 (S. Paulo) e R. México,
21.A — Tel.: 22-0180 (Rio de Janeiro)

Pro-

de

Aparelhos de Som e
jeção

(S. A. Philips do Brasil — Dep
Cinema) — Praça Mauá, 7 - 12.o a. -
Cx. Postal. 1489 - Fone: 23-1870
(Rio) e Alam. Cleveland, 584 - Cx.
Postal, 147-B - Fone: 52-1121 (São

Paulo)

R. EKERMAN — R. Conselheiro Ne-
bias. 263. l.o and. - Fone: 36-5923 -
Telegr.: "Cineimport" - R. Senador
Dantas, 76 - 15.o and. - Salas 1505[06

- Rio de Janeiro

MANSBERGER, SCHATZMANN & Cia.
Ltda. — R. dos Gusmões, 185 — São

Paulo

*$IEDIO — R. Santa Luzia. 73 2 - 7.o
and - Salas 706112 — (R. de Janeiro)

ISXARD (Cine-Foto S/A) — Rua 24
de Maio, 70-90 — Telef.: 34-8191 —

São Paulo

MESBLA — R. de Janeiro. S. Paulo,
P. Alegre, B. Horizonte, Recife, Ni-

terói, Pelotas, Vitória, Marilia

BRASPORT LTDA.
_— Fone: 34-0017

R. Aurora, 955
Filial no Rio

CASSIO MUNIZ S. A.
Republica, 309 —

— Praça da
São Paulo

L. FREGA — R. Gen. "Osório. 25 —
Fone: 34-6062 — São Paulo

RCA VICTOR RADIO S. A.
PraÇa da Republica, 29 9 — 2.o a. —
S. Paulo. — Matriz: R. Visconde da

Gávea. 125-A — RIO

EMP. CINEMATOGR. PATHE' — R.
dos Andradas, 290-294 — Fone:
34-1260 — Cx. Postal, S79 — End.

Telgr.: PATHE' — SÃO PAULO

EQUIPAMENTOS
WESTREX COMPANY, BRASIL —
R. dos Guaianazes, 1.53 - Fone: 34-4261
S. Paulo -— Matriz: no Rio de Janeiro,
R. Senador Dantas, 15 - Cx.: 12*80

DECORAÇÕES —
TAPEÇARIA

Moveis - Estofamentos - Cor-
tinas - Trilhos

JOSE' MAESTRE — R. Joaquim Ta-
vora, 333 - Fone: 31-2080 - S. Paulo

TAPEÇARIA SUL-AMERICA — Sta.
Ifigênia, 187 - Fone: 34-0975 -

São Paulo

TAPECRIA SCHULZ — Sta. Ifigênia,
51 - Fone: 34-4179 — São Paulo —

Filial em Santos

STA. HELENA — R. D. Antonia de
Queiroz, 183 -Fone: 34-1522 e 36-7372

— São Paulo

ABRAM CIOCLER LTDA. — Rua do
Triunfo, 186 - Fone: 34-7300

São Paulo

16 MILÍMETROS 
*

CORRÊA SOUZA, FILMES — Aveni-
da Ipiranga. 879 - 6.0 — S. Paulo —
Matriz: R. Pedro Lessa, 35 - 4.o and.

Rio de Janeiro

TERRA FILM — Rua Barão de Ita-
petininga, 140 - 3.o and. - Cx. 5825

São Paulo

DIVERSOS
CTXELAR PAULISTA — Projeções e
filmagens mudas e sonoras a domici-
lio — Orquestra Invisível Paulista —
R. Augusta, 2320 — Fone: S-34S0

São Paulo

INSTITUTO TÉCNICO CULTURAL —
Curso pratico de fotografia e cinema

— Cx. Postal, 760 — São Paulo

FOTOPTICA — Diapositivos — Rua
São Bento, 359 — Fone: 32-4900 —

São Paulo

LUTZ FERRANDO (Filmando ou fo-
tografando) — R. Direita, .33 —

São Paulo

PROJETOR SONORO 16 MM —
A União Brasileira Espiritualista com-
pra um com garantia de funcionamen-
to. — Propostas dirigidas à sede so-
ciai à rua Brigadeiro Machado. 71, in-
dicando marca e condições de paga-
mento.

CINE — FOTO — ÓTICA "UNTVER-
SAL" — Avenida São João, 327 —

l.o andar

COMPRAMOS APARELHOS DE CINE-
MA — Projetores, Fumadores.- Tam-

D R
bém equipamentos completos em 8 ou
16 mim, mudos ou sonoros. Avenida

São Jcão, 327. l.o nadar —
"Universal"

GRAVADOR DE SOM — WEBSTER —
Vende-se quase novo. com carreteis.
Preço: CrS 6.000.00. Ver e tratar com
dona Olga: rua Itambé. 4 85 — 5.o
andar — Fone: 36-4973 — S. Paulo

FILMES DE ALUGUEL 16 M/31 —
Alugamos filmes de 16 m|m, mudos
e sonoros. Temos de curta e longa
metragem. Preços especiais p/escolas
e instituições. FILMELAR LTDA.. 24
de Maio. 233. l.o andar - Tel.: 32-1661

FTLMADORES E PROJETORES —
Rua Conselheiro Crispiniano. 40 4 —

2.o andar — Sala 211

OPTIFOTO — R. Barão de ItapetI-

ninga, 146

BELL & HOWELL — Particular ven-
de fumador tipo Turret (F. 19) e pro-
jetor de 8 m'm. ambos ultimo tipo,

sem uso algum. 70-3012.

Anunciamos também compra
e venda, aluguel e arrenda-

mento de cinemas.

Abriremos espaço
para anunciar: — lanternas, retifica-
dores, espelhos, carvões, geradores,
material para palcos e teatros, bulbos.
excitadoras. objetivas, telas, fotocélu-
las, bobinas, válvulas, gongos, sirenas,
material para revisão, laboratórios,
filmagem.

ANÚNCIOS NESTA SEÇÃO:
EXCECIONALMENTE 30

CRUZEIROS O CENTIME
TRO, POR VEZ

CINE-REPORTER
LEVA SUGESTÕES

LEVA ORIENTAÇÃO
LEVA NEGÓCIOS

* Ao Produtor
Ao
Ao Exibidor
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Poltronas «BRAFOR» recuaveis no Cine PRESIDENTE, do Rio
O dr. DOMINGOS smRiETO, inteli-

gente e dinâmico ,*theatre-man"' que

continua seguindo as gloriosas tradi-

ções do saudoso PASCHOAL SEGRETO
isto é. "bons espetáculos dentro do
maior conforto", assim q.ue teve conhe-
cimento do quanto significam em "bem

sentar", bem estar, boa visibilidade --

conforto, em suma — as poltronas do
Cine MARROCOS, de S. Paulo, não he-

sitou um só instante: pediu à BRAFOR

que estudasse a substituição das poltro
nas do tipo tradicional, do Cine PRESI-
DENTE, do Rio, pelas consagradas re-

cuaveis da renomada produtora. A su-
bstituição foi feita em tempo record, e

graças ao planejamento elaborado pela
Seção Técnica da BRAFOR. não houve
necessidade de se interromper uma só
vez os espetáculos e, assim, não se ve-
rificou queda de renda para aquela bela
casa exibidora. — * * *
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Na reprodução fotográfica acima vemos o dr. DOMINGOS SEGRETO
quando, democraticamente, recebia em seu gabinete de trabalho os srs. LTVIO
e LUIZ MELLONE, diretores da BRAFOR, sorrindo satisfeito pelo êxito alcan-
çado com as novas poltronas de aço recuaveis. E recuaveis, sabem todos, são as
poltronas BRAFOR. !?Í1Í2HJÉ!

• *•*•*•*• ****
0 QUE DEVERIA FAZER A PREFEITURA

Facilitar a construção de cinemas em São Paulo

• *•*• *•*•*•*•*•*
Planos para o festival
de filmes de Edinburgh

O professor Ataliba Nogueira, inter-
pelado pelo repórter sobre o mandado
de segurança requerido pelas empresas
exibidoras de filmes contra a decisão
da Prefeitura de São Paulo que manda
numerar as poltronas dos cinemas da
Capital, afirmou:

— "Considero essa lei municipal ine-
xequivel e, sob forma alguma, está em
condições de atender aos interesses do
publico. Em verdade, se o espirito pu-
blico da edilidade paulistana quer re-
solver o problema, deve voltar-se para
a elaboração de uma lei que venha a
facilitar a construção de cinemas em S.
Paulo".

0 Ince precisa crescer
O Instituto Nacional do Cinema Edu-

cativo acaba de completar 15 anos de
existência, mas continua vivendo pra-
ticamente com os mesmos recursos que
tinha quando nasceu:

modestos laboratórios,
verbas escassas,

e meia dúzia de abnegados.
Até aqui foi uma experiência, que

deu certo; mas que de agora em diante
seja uma realidade.

*mf** ***** *****

A «força» de um filme
"Sansão e Dalila" bateu todos os re-

cordes de bilheteria em São Paulo e no
Erasil, em todos os tempos: dois milhões
e seiscentos mil cruzeiros numa semana!
E contínua em cartaz em maior número
de casas.

t

Duas informações
Anatole de Grunwald adaptou para

o cinema e produziu (para a London
Films") uma versão interessante da peça
do falecido James Bridie's, -A Sleeping
Clergyman*. Como o simbólico pastor
foi removido do enredo, o filme foi reti-
tulado "Flesh and Blood". E' um bom
e solido trabalho sobre o tema dehere
ditariedade e gênio,
de três gerações.

delineado através

O primeiro festival de filmes da So.--
ciedade Internacional de Cinematográ-
fistas Amadores da Inglaterra, será
realizado em Glasgow, Escócia, como
parte do Festival da Grã-Bretanha. Os
filmes vencedores serão, pela primeira
vez, apresentados ao publico em 19 de
agosto.

De 19 d eagosto a 9 de setembro será
realizado o Festival Cinematográfico de
Edinburgh, que será parte do Festival
Internacional de Artes daquela cidade.
Entre os diretores que têm mantido cor-
respondencia com os organizadores,
está Alberto Cavalcanti, qtie atualmente
está trabalhando no Brasil.

Novos filmes de 16 mm,
Breve chegarão os seguintes filmes

em 16 mm., narrados em português, in-
tegrados na filmoteca da Enciclopédia
Britânica:

A Enengia Atômica — Imunização —
Higiene da Pele — Os Recursos do Solo
— As Formigas — O Álcool e o Orga-
nismo — Válvulas Eletrônicas — O Mos-
quito — Higiene dos Pés — A Hortioul-
tura — Princípios Fundamentais da
Dieta — O Ouvido e a Audição — Os
Ovos — Agricultura e Irrigação — O
Leite — Problemas de Vôo — Gravação
e Reprodução do Som.
***********
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